
 

 

SOSANT1090 – Antropologiens historie  

Ordinær skoleeksamen 4. mai 2018 

---------------------------------------------------------------- 

 

Informasjon/Information 

 

Ingen hjelpemidler er tillatt på eksamen. 

Sensuren offentliggjøres i StudentWeb senest tre uker etter eksamen.   

Lykke til! 
 

 

Det er ikkje tillate å bruke hjelpemiddel på eksamen. 

Sensuren vert offentleggjord i StudentWeb seinast tre veker etter eksamen. 

Lukke til! 

 

 

No special exam resources are allowed. 

The exam results will be published in the StudentWeb no later than three weeks after the 

examination. 

Best of luck! 

 



BOKMÅL 

 

Eksamen består av to deler. 

I del 1 skal du besvare 3 av 5 spørsmål.  

I del 2 svarer du på 1 av de 2 spørsmålene.  

I vurderingen vil del 1 telle 25% og del 2 telle 75%. 

 

 

Del 1 (kortsvar) 

Svar på 3 av de følgende 5 spørsmålene: 

1. Redegjør kort for forskjellen mellom synkrone og diakrone studier. Inkluder et eksempel 

fra pensum på hver av dem. 

2. Redegjør kort for Radcliffe-Browns tilnærming til relasjonen mellom morbror og 

søstersønn. 

3. Hva mener Bourdieu med “symbolsk makt”? 

4. Redegjør kort for hvordan Edmund Leach argumenterte mot strukturfunksjonalismen. 

5. Hva kjennetegner ifølge Turner den liminale fasen? 

 

 

Del 2 (langsvar) 

Svar på 1 av de følgende 2 spørsmålene: 

1. Evans-Pritchards bok The Nuer og Barths bok Political Leadership among Swat 

Pathans representerer to ulike antropologiske retninger. Diskuter forskjellene mellom 

disse to perspektivene og vis hvordan disse forskjellene også finnes i andre tekster på 

pensum. 

2. 1960-70-tallet representerte store samfunnsendringer. Diskuter hvordan dette virket inn 

på antropologien. Bruk minst tre eksempler fra pensum.  

 

 



NYNORSK 

 

Eksamen består av to delar. 

I del 1 skal du svare på 3 av 5 spørsmål. 

I del 2 svarar du på 1 av dei 2 spørsmåla. 

I vurderinga vil del 1 telje 25% og del 2 telje 75%. 

 

 

Del 1 (kortsvar) 

Svar på 3 av dei følgjande 5 spørsmåla: 

1. Gjer kort greie for skilnaden mellom synkrone og diakrone studiar. Inkluder eit døme frå 

pensum på kvar av dei. 

2. Gjer kort greie for Radcliffe-Brown si tilnærming til relasjonen mellom morbror og 

systerson. 

3. Kva meiner Bourdieu med “symbolsk makt”? 

4. Gjer kort greie for korleis Edmund Leach argumenterte mot strukturfunksjonalismen. 

5. Kva kjenneteiknar ifølgje Turner den liminale fasen? 

 

 

Del 2 (langsvar) 

Svar på 1 av dei følgjande 2 spørsmåla: 

1. Evans-Pritchard si bok The Nuer og Barth si bok Political Leadership among Swat 

Pathans representerer to ulike antropologiske retningar. Diskuter forskjellane mellom 

desse to perspektiva og syn korleis desse forskjellane også finst i andre tekstar på 

pensum. 

2. 1960-70-talet representerte store samfunnsendringar. Diskuter korleis dette verka inn 

på antropologien. Bruk minst tre døme frå pensum. 

 

 

 



ENGLISH 

 

The exam consists of two parts. 

In part 1 you shall answer 3 of the 5 questions.  

In part 2 you answer 1 of the 2 questions.   

In the evaluation, part 1 will count 25% and part 2 will count 75%. 

 

 

Part 1 (short answers) 
 

Answer 3 of the following 5 questions: 

1. Briefly outline the difference between synchronic and diachronic studies. Include one 

example of each of them from the reading list. 

2. Briefly outline Radcliffe-Brown’s approach to the mother’s brother/sister’s son relation. 

3. What does Bourdieu mean by “symbolic power”? 

4. Briefly outline how Edmund Leach argued against structural functionalism. 

5. According to Turner, what characterizes the liminal phase?  

 

 

Part 2 (long answer) 
 

Answer 1 of the following 2 questions: 

1. Evans-Pritchard’s book The Nuer and Barth’s book Political Leadership among Swat 

Pathans represent two different anthropological approaches. Discuss the difference 

between these two perspectives and show how these differences occur also in other 

texts on the reading list. 

2. The 1960-70s represented important societal changes. Discuss how these affected 

anthropology. Use at least three examples from the reading list. 

 


